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Het project Paviljoens aan de Maas bestond uit het 
onderzoeken van nieuwe mogelijkheden voor bebou-
wing aan de Maas-oevers in Rotterdam. In de huidige 
situatie zijn rivier en stad vaak van elkaar gescheiden 
door wegen. In het project, dat subsidie kreeg van het 
ministerie van WVC, werd gezocht naar locaties waar de 
relatie tussen water en stad weer hersteld kon wor-
den. Tevens werd voor sommige locaties een passende 
bebouwing ontworpen.
De ontwerpen zijn in de eerste plaats beeldend van 
karakter en hebben associatief een direct verband met 
de plek en/of de functie. Via dit project is één ontwerp, 
de Snackbar aan de Parkkade, gerealiseerd.
snackbar Parkkade
De locatie bezat een beperkte diepte, zodat voor een 
opstelling evenwijdig aan de rivier is gekozen. Het ont-
werp levert een scherp contrast tussen de snackbar in 
open en in gesloten toestand, wat zowel beeldend als 
functioneel werkt. In gesloten toestand bestaat de 
snackbar uit een doos met de verhoudingen 1:1:3, de 
lengte is namelijk driemaal zo groot als de hoogte en 
diepte. 
De doos klapt deels mechanisch open over een schar-
nieren langs diagonalen in de vlakken. De andere helft 
van het halve voorvlak gaat open middels een schuif-
deur. In het keukengedeelte met vaste panelen is een 
tweede kleinere klep die bij mooi weer geopend wordt 
ten behoeve van de verkoop van ijs. De constructie 
wordt gevormd door een portaalspant langs het schar-
nier. Enerzijds zit hier het vaste gedeelte van de doos 
aangekoppeld, opgebouwd uit stijl- en regelwerk en 
tweezijdig bekleed met multiplex. Anderzijds is aan dit 
portaalspant de staalconstructie van de pui bevestigd. 
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